Redactie: Carla Kostermans ( jeugdvoetbalkrant.steensel.ksc@gmail.com )

JO17-1 droomt nu al van kampioenschap
Man/meid van de wedstrijd
KSC JO11-2

Tijn

S JO19-1

KSC JO11-3

Teun

KSC JO17-1

KSC MO11-1

K JO19-1

vrij

K JO15-1

Ties en Thijn

KSC JO9-1

KSC JO13-1

Guus

KSC JO9-2

KSC JO11-1

Benthe

KSC JO8-1

Gijs en Menno

Uitslagen 14 oktober 2017
St. RKDSV/
EDN JO19-2

Knegselse Boys JO19-1

0-4

KSC JO17-1
St. HMVV/
Hulsel JO15-1
St.Casteren/
Netersel JO13-

Waalre JO17-2

8-3

Knegselse Boys JO15-1

2-4

KSC JO13-1

2-4

DEES JO11-1

KSC JO11-1

5-7

Terlo JO11-2

KSC JO11-2

2-3

DBS JO11-10

KSC JO11-3

2-4

KSC MO11-1

Best Vooruit MO11-1

5-4

KSC JO9-1

Riethoven JO9-1

9-4

KSC JO9-2

FC Eindhoven JO9-5

4-11

Bergeijk JO8-2

KSC JO8-1

2-9

ZSC Mini 2

KSC Mini 1

DOELSALDO: + 19

Voor:

61

Tegen: 42

Programma 21 oktober 2017
KSC JO13-3

Marvilde JO13-2

12.00 uur

Bladella JO11-6

KSC JO11-3

9.30 uur

Bladella JO8-3

KSC JO8-1

9.30 uur

JO17-1: (7okt) Na een domper vorige week in Geldrop, waar
onnodig met 7-6 werd verloren, moest er deze week wat rechtgezet worden. In een op papier moeilijke uitwedstrijd, was heel het
team gebrand om 3 punten mee te nemen. Voor het publiek bleek
de wedstrijd al snel een leuke wedstrijd te worden, ondanks de
slechte weersomstandigheden. De Knegsel Steensel Combinatie
opende de wedstrijd met een mooie goal van Lars. Na de stand
van 3-3, was er voor DVS geen houden meer aan en kwam het tot
een 4-7 overwinning voor KSC. Het was een echte teamprestatie,
waarin voor elke bal werd gestreden. Aanvoerder Camiel zei naderhand: “Ik heb iedereen er voor zien gaan en op deze manier
gaan we bovenin mee doen voor het kampioenschap”.

JO15-1: Mooie pot die gekenmerkt werd
door de man in het zwart. Dit was niet de
scheidsrechter maar een zwarte labrador
die telkens het veld op liep. Uitblinkers Ties
en Thijn. Nog steeds alles gewonnen, prima. Nu een weekje geen wedstrijd en dan
weer verder!! JO13-1: Vandaag de wedstrijd tegen Casteren JO13-2G. We hielden
rekening met een pittige wedstrijd, want
deze tegenstander had al 25 doelpunten
gemaakt in drie wedstrijden en stond op de
eerste plaats van onze poule. De warmingup verliep goed, maar onze keeper maakte
zich zorgen over het minder in vorm zijn
voor deze wedstrijd. Echter de teamspirit
was –zoals gebruikelijk- aanwezig en vol
goede moed gingen we aan de slag. In de
eerste helft ging het mooi gelijk op. Wel
moesten we allemaal “flink aan de bak”.
Ook onze inleenspeler van de E1 deed goed
mee. Net voor rust kregen we onterecht
een penalty tegen, maar….. onze keeper
bleek in topvorm! en zorgde ervoor dat we
met 2-1 de rust in konden. Na de rust werd
het al snel 2-2. Door goede samenwerking
tussen de aanvallers, middenveld, verdedigers en de keeper (en die heeft hard moeten werken) lukte het ons om de eindstand
om te zetten in 4-2. Een heel mooie verdiende score dankzij een goede teamspirit
en door goed hard en samen te werken! Op
naar de bekerwedstrijd van volgende week.
JO11-1: De nederlaag van vorige week
hebben we tegen DEES weer helemaal
goed gemaakt! En heel toevallig speelde
we tegen de neef van Lars. Dus we wilden
deze wedstrijd wel heel graag winnen.
Misschien wel iets te graag want de eerste
helft gebeurde er niet veel. Als DEES de bal
had gingen we er niet achteraan maar
lieten ze steeds op ons afkomen. Waardoor
ze wel heel vaak dicht bij onze goal kwamen. Maar gelukkig stonden onze keeper
en verdedigers op scherp. En deden ze er
alles aan om de goal te verdedigen. Uiteindelijk lukte het ons om te scoren. Maar net
voor rust maakte DEES de stand gelijk. We
hadden meer inzet nodig en dat hebben we
de tweede helft ook laten zien. We gingen
het duel aan en speelden goed over. En zo
scoorden we de een na de andere goal. We
kwamen op een tussenstand van 3-7. Doordat we alles gegeven hadden wat we in ons

hadden raakte we op het einde een beetje
uitgeput. In het voordeel van DEES want ze
wisten nog 2x te scoren. Maar we hebben
tot het einde gestreden en gelukkig was dat
net genoeg om de wedstrijd te winnen met
5-7 JO11-2: Na 3 eenvoudig gewonnen
wedstrijden moesten we vandaag naar
Terlo. En dat dit geen makkelijke wedstrijd
zou worden dat wisten we eigenlijk wel.
Ook Terlo had tot vandaag alles gewonnen.
We zouden er dus echt tegenaan moeten.
En dat was vanaf het begin meteen duidelijk. Terlo begon sterk aan de wedstrijd en
kwam dan ook al na 3 minuten op voorsprong: 1-0 voor Terlo. Gelukkig raakten we
niet in paniek en bleven we hard werken.
Dat resulteerde dan ook in de gelijkmaker:
1-1 door Finn. 1-1 was ook meteen de
ruststand. Na de rust bleef het spel op en
neer gaan met kansen aan allebei de kanten. Ook een paar goede reddingen door
onze keeper Tijn. Toch kwam Terlo weer op
voorsprong: 2-1. We wilden deze wedstrijd
echter niet verliezen, er werd keihard gewerkt en ja, halverwege de 2e helft scoorde
Daan met een prachtige solo de 2-2. De
spanning werd steeds groter, ook langs de
lijn bij de in grote getale aanwezige ouders.
Kansen over en weer en met nog zo'n 8
minuten op de klok scoorde Daan de 3-2
voorsprong. De spanning werd steeds
groter, we bleven keihard werken en hielden het vol. 3-2 overwinning! Hard gewerkt
team! JO11-3: Om 9 uur al spelen bij DBS in
Meerhoven. Een aantal van de tegenpartij
was fysiek groot en sterk. Vanaf het begin
werd de toon al gezet door iets te stevige
schouderduwen. Sommigen van ons zijn
net begonnen met voetbal en weten niet
precies wat wel en niet mag. Die geven dan
een duw terug die ook niet mag. Een
scheidsrechter die niet ingrijpt helpt er dan
ook niet aan. Maar we hebben ons niet aan
de kant laten zetten. We hadden minder
kansen maar we hebben ze wel benut. Bij
rust was het 1-2. Na rust stond het al snel
gelijk. Door hard werken en blijven voetballen kwamen we in de laatste 10 minuten
nog op 4-2. Door bij de training wat meer
te oefenen op de fysieke duels hopen wij
ook op die manier wat sterker te worden.
Teun liet zich vandaag niet gek maken en
bleef goed kijken en afspelen.

Penaltystand na ronde 4
JO11-1: Jesse, Lotte(2x) Lars, Daan, Luc,
Benthe, Jordy (1x)

MO11-1: Janneke (2x) , Lou-Anne, Anouk,
Pien, Kim, Yanthe, Malou, Luna (1x)

JO11-2: Finn, Daan, Tijn (4x)

JO9-1:

JO11-3: Siem, Roy, Thomas, Britt, Dennis
(3x)

JO9-2: Thijn, Menno (3x) Stan (2x)

MO11-1: Janneke (2x) , Lou-Anne, Anouk,
Pien, Kim, Yanthe, Malou, Luna (1x)

JO8-1: Nico, Siem, Lars, Daan, Joep (1x)

